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ONZE DIRECTeur
EEN WOORDJE VAN

Beste ouders en leerlingen

Jullie zijn volop bezig met een belangrijke keuze: in welk soort 
opleiding wil je verder gaan groeien en welke school zal jou daar 
het best bij kunnen helpen?

In deze infomap geven we je de belangrijkste informatie over 
onze school. Wij stellen graag onze manier van leren en leven 
voor zodat het jullie kan helpen om een bewuste keuze te maken.

Wij zijn een gemoedelijke, niet te grote, 6-jarige ASO-school (algemeen secundair 
onderwijs - finaliteit doorstroom Hoger Onderwijs) in het centrum van de gemeente 
Essen. Daardoor zijn we vlot bereikbaar met zowel de fiets, de bus als de trein.

Onze school biedt heel wat uitdaging voor jongeren met een brede interesse, die 
gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan voor alle vakken en die een goede leer- en 
leefhouding belangrijk vinden.

We proberen elke leerling zo veel mogelijk te geven wat hij/zij nodig heeft. Iedereen 
moet voldoende groeikansen en succeservaring krijgen, maar ook inzicht in eigen 
kunnen en verantwoordelijkheid. De bedoeling van onze eerste graad is immers om 
na twee jaar samen een positieve studiekeuze te kunnen maken. Een keuze die past bij 
jouw interesses, leermotivatie en vaardigheden. Welke keuzes en afstudeerrichtingen 
mogelijk zijn op onze school, lees je verder in deze map.

Daarnaast vinden wij op onze school een veilig en respectvol leer- en leefklimaat heel 
belangrijk. Dankzij een sterke begeleiding en vele leuke, uitdagende projecten en 
uitstappen slagen we daar goed in: onze leerlingen geven vaak aan heel graag naar 
school te komen.

Op zaterdag 11 maart 2023 zijn jullie welkom voor een rondleiding op onze school zodat 
jullie tussen 27 maart en 21 april goed geïnformeerd digitaal kunnen aanmelden(*) voor 
schooljaar 2023-2024. We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten..

Nancy Lenaert, directeur
 
(*) meer informatie over deze nieuwe aanmeld- en inschrijfprocedure verder in deze map en op onze website.

wie zijn wij en wat doen wij?
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zijn, onderzoeken en ondernemen
Onze zuurstof?

We willen het leren en leven op onze school zo goed mogelijk maken voor iedereen.

De maatschappij van vandaag zorgt voor vele prikkels en uitdagingen. Als christelijke school willen we jongeren een veilige, 
duidelijke leer- en leefomgeving bieden. Een omgeving die hen groeikansen geeft op maat van hun eigen noden en interesses. 

leren leven
We zetten in op een degelijke vakaanpak met 
gedifferentieerde werkvormen en projecten die de leer- 
en werkhouding ondersteunen. 

Waar nodig worden leerlingen uitgedaagd zodat heel wat 
mogelijkheden openliggen voor verdere studiekeuzes en 
hoger onderwijs. 

We dagen onze leerlingen uit om talig en communicatief 
sterk te staan, oog te hebben voor kunst, cultuur en de 
wereld, om met verantwoordelijkheid en leergierigheid zo 
veel mogelijk te verkennen en bij te leren.

We stimuleren onze jongeren tot een open, respectvolle 
en duurzame leefhouding met bijzondere aandacht voor 
het eigen welbevinden en dat van de anderen. 

We willen hen opvoeden tot onderzoekende en 
ondernemende jongeren die zich goed voelen bij wie ze 
zijn en weten wat ze kunnen betekenen voor anderen.

Ik merk dat we goed 
worden voorbereid op 
onze verdere studies. We 
krijgen de kans om van 
een echte job te proeven 
tijdens de inleefdag 
op een bedrijf.  Onze 
leerkrachten staan ook 
steeds open voor onze 
vragen.

Simon
2018 - 2019 



2 STUDIEAANBOD VANAF 1A
DERDE GRAAD ASO (5de en 6de leerjaar)

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE MODERNE TALEN* ECONOMIE - MODERNE TALEN ECONOMIE - WISKUNDE

TWEEDE GRAAD ASO (DOD - finaliteit)

NATUURWETENSCHAPPEN TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
(I.S.M. DON BOSCO MARIABERG)

MODERNE TALEN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE LEERJAAR A

28u BASISVORMING

25u BASISVORMING

2u PROJECT
TAAL EN CULTUUR

PROJECT
ECONOMIE EN ORGANISATIE

KEUZEWORKSHOPS
I.F.V. VERKENNING STUDIEKEUZE

LEERATELIER
REMEDIËRING EN/OF UITDAGING BASISVORMING

3u PROJECT
WETENSCHAPPEN ONZE ZUURSTOF

2u EXTRA DIFFERENTIATIE

EERSTE LEERJAAR A

2u LEERATELIER

remediëring
en/of

uitdaging
ONDERNEMENONDERZOEKENZIJNONZE ZUURSTOF

2u KEUZEPROJECTEN: LEREN EN LEVEN IN BETEKENISVOLLE CONTEXTEN

*Onder voorbehoud van officiële goedkeuring



Modernisering nu ook in de derde graad

waarom kwam er een modernisering?
Er bleken in Vlaanderen te veel leerlingen zonder diploma af 
te studeren of te vaak te blijven zitten. Men wilde bewuster 
inzetten op basisgeletterdheid en leerkansen voor iedereen.
Scholen moeten daarom sinds 2019 verplicht remediëren en 
differentiëren op maat van elke leerling.

Daarnaast waren er vanaf de tweede graad heel veel 
studierichtingen en het was moeilijk voor ouders en leerlingen 
om de juiste keuze te maken. Men wilde bewuster inzetten op 
een transparant studieaanbod en leerlingen beter oriënteren 
naar die richting die best bij hen past.

wat is er veranderd op onze school?
Wat we voor 2019 deden past al helemaal in de brede geest waar de 
modernisering alle scholen in Vlaanderen naartoe wil leiden: we geven 
leerkansen en ondersteunen waar nodig (via o.a. inhaallessen , co-
teaching en differentiatie) om bij het einde van het tweede jaar de 
leerling zo goed mogelijk te oriënteren.

We hebben bijna nooit zittenblijvers op school en onze oud-leerlingen 
doen het goed in hoger onderwijs (boven Vlaams gemiddeld).

Onze school heeft altijd al een heel duidelijk profiel en studieaanbod 
gekend. Onze ASO-richtingen blijven bestaan in de nieuwe structuur, 
maar krijgen gewoon een andere naam: natuurwetenschappen 
en economische wetenschappen. We bieden nu ook de 
nieuwe studierichting moderne talen aan in de tweede graad en 
technologische wetenschappen in samenwerking met Don Bosco-
Mariaberginstituut. In de derde graad* zijn er afstudeerrichtingen met 
economie, moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

In onze eerste graad zijn alle leerlingen welkom in ‘moderne talen en 
wetenschappen’: deze algemene vorming geeft leerlingen een brede 
basis die alle verdere studiekeuzes in alle studiedomeinen (taal 
en cultuur, economie en organisatie, STEM, maatschappij en welzijn...) 
openlaat.  We observeren en laten leerlingen op hun eigen tempo 
groeien doorheen de eerste graad. Zo kunnen we samen een bewuste 
studiekeuze maken naar de tweede graad. We werken daarvoor goed 
samen binnen onze scholengemeenschap: over onze zes vrije scholen 
hebben wij een breed studieaanbod waarin elke leerling terecht kan.

(*) : studieaanbod en lessentabellen derde graad nog onder voorbehoud van officiële goedkeuringen.



1A
Frans 4

Nederlands 4

Engels 1

Wiskunde 4

Mens en samenleving 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Muziek 1

Beeld 1

Techniek 2

Natuurwetenschappen 2

Lichamelijke opvoeding 2

Leeratelier 2
Keuzeprojecten: 
‘Zijn, onderzoeken en 
ondernemen’
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= CO-TEACHING VOOR FRANS

DIFFERENTIATIE
OP MAAT

 
= LEERATELIER voor NED - WIS

keuzeprojecten

= Leren op eigen tempo 
 = eigen interesses en talenten ontdekken

= kennis opdoen en toepassen in levensechte contexten
28u basisvorming + 4u keuzegedeelte

lessentabel 1a3



2A
Frans 3

Nederlands 4

Engels 2

Wiskunde 4

Mens en samenleving -

Aardrijkskunde 1

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Muziek 1

Beeld 1

Techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Lichamelijke opvoeding 2

Project taal & cultuur 2
Project wetenschappen 3
Extra differentiatie 2

project
wetenschappen

onze zuurstof

extra differentiatie

= Leren op eigen tempo 
 = eigen interesses en talenten ontdekken

= groeien in ict-vaardigheden en programmeren25u basisvorming 
5u basisoptie moderne talen & wetenschappen
2u differentiatie

lessentabel 2a

project
taal en cultuur



ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN NATUUR-

WETENSCHAPPEN
TECHNOLOGISCHE

WETENSCHAPPEN **
Frans 4 5 4 3

Nederlands 4 5 4 4

Engels 3 3 3 2

Wiskunde 5 4 5 5

Economie 4 2 - -

MEAV* 1 1 1 -

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 1

Godsdienst 2 2 2 2

Biologie 1 1 2 1

Chemie 1 1 2 -

Fysica 1 1 2 -

Communicatiewetenschappen - 1 - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

Informatica 1 1 1 1
Technologische wetenschappen 
en engineering - - - 9

Vrije ruimte - - 1 1

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming
** i.s.m. Don-Bosco Mariaberginstituut

lessentabel 3de jaar4

vrije ruimte
“Tijdens dit uur breid je jouw kennis en vaardigheden rond wetenschap verder uit. 

Dit kan gaan van al eens proeven van stukjes wetenschappelijke literatuur, 
tot eigen meetinstrumenten ontwikkelen.”



ECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN NATUUR-

WETENSCHAPPEN
TECHNOLOGISCHE

WETENSCHAPPEN **
Frans 4 4 4 3

Nederlands 4 4 4 4

Engels 2 3 2 2

Duits 1 2 1 -

Wiskunde 6 4 6 5

Economie 4 2 - -

MEAV* 1 1 1 1

Aardrijkskunde 1 1 1 1

Geschiedenis 2 2 2 1

Godsdienst 2 2 2 2

Biologie 1 1 2 1

Chemie 1 1 2 -

Fysica 1 1 2 -

Communicatiewetenschappen - 2 - -

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Technologische wetenschappen 
en engineering - - - 10

Vrije ruimte - - 1 -

* Maatschappelijke, economische en artistieke vorming
** i.s.m. Don-Bosco Mariaberginstituut

lessentabel 4de jaar



lessentabel 5de jaar (vanaf september 2023)5

In ontwikkeling



lessentabel 6de jaar (vanaf september 2023)5

In ontwikkeling



aandacht voor leren en leven
visie op leerlingbegeleiding

Goed zorg dragen voor al onze leerlingen is een groeiende uitdaging, die wij graag opnemen. Ons project, ‘Zijn, onderzoeken en ondernemen’ 
loopt als een rode draad door alles wat we doen in en buiten de lessen. Zo slagen we erin een zorgzame sfeer op school te brengen via een 
brede basiszorg zowel qua leren als qua leven.

Apart programma eerste schooldag + onthaaldagen in Tongerlo

Systematische aandacht voor LEREN LEREN in de eerste graad

Slechts 1 vak per examendag in 1A + half uur studie vooraf

Aandacht voor overstap van lagere naar secundaire school
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Het begeleidingstraject op 
Sint-Jozef heeft me goed 
geholpen bij de voorbereiding 
op het toelatingsexamen. 
Ik kon er steeds terecht 
met specifieke vragen en 
kreeg er tips en oefeningen 
op maat. Dankzij de school 
had ik ook toegang tot 
interessante websites, online 
leerplatformen en webinars. 
Zo’n persoonlijke begeleiding 
vind je niet overal!

Lora Van Loenhout
Tweede bachelor geneeskunde

3 jaar
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percentage studenten hoger onderwijs dat afstudeert op

Sint-Jozefinstituut Vlaams gemiddelde

Leerlingen van het Sint-Jozefinstituut 
behalen gemiddeld sneller en vaker 
een bachelordiploma.



Praktische info

avondstudie
zelfstandig 

huiswerk maken 
onder toezicht

of 
studiebegeleiding

inhaallessen
8ste lesuur: 

Wiskunde, Frans, 
Engels, Nederlands, NT2 
(voor anderstaligen), 
wetenschappen

Remediëring op maat voor 
alle jaren

Voorbereiding op 
ingangsexamen arts en 
tandarts

08.00u Schoolpoort open

08.25 - 09.15u Eerste lesuur

09.15 - 10.05u Tweede lesuur

Pauze

10.20 - 11.10u Derde lesuur

11.10 - 12.00u Vierde lesuur

Middagpauze (binnen of buiten)

12.50 - 13.40u Vijfde lesuur

13.40 - 14.30u Zesde lesuur

Pauze

14.40 - 15.30u Zevende lesuur

15.40 - 16.20u Eventueel inhaallessen of avondstudie

Dagindeling

Nog enkele weetjes
Boeken via boekenfonds Iddink (pakket wordt aan huis geleverd)

Co-account voor ouders op Smartschool met toegang tot puntenboeken en 
alle brieven

Eigentijds leren met behulp van Chromebook

Bereikbaarheid
Bus: halte voor de deur (uren afgestemd op de schooluren)

Trein: station Essen op wandelafstand

Fiets:  vlot en veilig bereikbaar vanuit de regio

Ik voel me goed 
ondersteund door de 
leerkrachten op deze 
school. Hier kan ik 
echt mezelf zijn.

Robin
2018 - 2019



info inschrijvingen
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN voor 1A – schooljaar 2023-2024 – NIEUW!

Voor schooljaar 2023-2024 voorzien wij 96 plaatsen in ons eerste leerjaar A.

Stap 1 = jullie melden digitaal aan

Ouders kunnen hun kinderen digitaal aanmelden in de periode van 27 maart t/m 21 april 2023, via het gedeelde aanmeldplatform 
(V-ICT-OR) van de scholen van onze scholengemeenschap en GITOK Kalmthout. Een link naar dat platform zal beschikbaar staan 
op onze website.

Stap 2 = jullie ontvangen een inschrijvingsticket

Vanaf 22 april wijst het aanmeldsysteem inschrijvingstickets toe waarmee de ouders en kandidaatleerlingen later op de school 
kunnen komen inschrijven. De aanmelding is dus niet voldoende om ingeschreven te zijn, maar nodig om een ticket voor 
inschrijving te bekomen. Jullie krijgen dit uiterlijk 15 mei toegestuurd.

Ter info: Voorrangsregeling en criteria van toewijzing tickets:

Het systeem geeft eerst plaats aan broers en zussen van huidige leerlingen van de school, vervolgens aan kinderen van 
personeelsleden van de school en dan aan de overige aanmelders op basis van hun voorkeur. Enkel wanneer de capaciteit 
overschreden zou worden (in ons geval: meer dan 96 aanmelders) zal het systeem bij toeval bepalen welke leerlingen hun eerste 
keuze krijgen en welke een volgende. 

Ter info: in de voorbije 5 jaar hebben we geen leerlingen moeten weigeren omwille van capaciteit. Een school kan ook altijd beslissen de capaciteit nog op te trekken wanneer er een wachtlijst 
ontstaat.

Stap 3 = jullie schrijven met het ticket in op de school

Vanaf 16 mei 2023 t/m 12 juni 2023 kunnen jullie het ticket ‘verzilveren’ op de school en dus effectief komen inschrijven. Na 
12 juni vervalt je voorrang op basis van dit ticket. Wie niet aanmeldde en geen ticket heeft, kan zich ook vanaf 16 mei 2022 
aanbieden voor een inschrijving, maar die zal enkel kunnen doorgaan als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Als de capaciteit 
bereikt is, komt de aanmelder op een wachtlijst te staan.
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infodag en inschrijvingen
Infodag met rondleidingen voor kandidaatleerlingen: zaterdag 11 
maart 2023 (inschrijven kan via onze website)

Inschrijvingen op school:
• Voor kandidaatleerlingen 1A met inschrijvingsticket: woensdag 17 mei 

2023 van 12.30 uur – 16.30 uur.
• Voor alle kandidaatleerlingen 1A (*): 

(*) Opgelet: Nieuwe leerlingen voor andere leerjaren dan 1A kunnen zich al 
komen aanmelden op school vanaf 1 maart. Zij kunnen wel pas nadat onze 
eigen leerlingen hun keuzes hebben gemaakt voor volgend schooljaar 
bevestiging van inschrijving krijgen (uiterlijk 7 juli 2023).

Telefoon : 03 667 22 88
E-mail : info@stjozefasoessen.be
Website: stjozefasoessen.be

Sint-Jozefinstituut
Hofstraat 56
2910 Essen

* van 22 mei t/m 30 juni 2023: alle werkdagen tijdens de 
schooluren, na telefonische afspraak  op 03/667.22.88

* Van 3 t/m 7 juli 2023 en van 21 t/m 31 augustus 2023: alle 
werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur.



Hofstraat 56
2910 Essen

info@stjozefasoessen.be

03 667 22 88

contactinformatie


